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Polícia Militar da Bahia
A Polícia Militar da Bahia, subordinada à Secretaria de Segurança Pública, é um órgão da Administração
Direta do Estado, cuja destinação se encontra definida pela Constituição Federal e pela Constituição
Estadual. A ela compete a execução, com exclusividade, do policiamento ostensivo fardado com vistas à
preservação da Ordem Pública, garantindo a segurança de qualquer pessoa. Sua ação é tipicamente
preventiva, ou seja, atua no sentido de evitar que ocorra o delito. São diversas as formas através das
quais a Polícia Militar presta o seu serviço à comunidade baiana, quais sejam: Policiamento Ostensivo a
Pé, Policiamento de Trânsito, Radiopatrulhamento, Policiamento Rodoviário, Policiamento com Cães,
Rondas Táticas Motorizadas, Rondas Especiais, Policiamento Montado e Combate a Incêndio e Salvamento.
Na área das drogas, a Polícia Militar acaba exercendo um papel importante, tendo em vista que, por fazer
o policiamento ostensivo, estando nas ruas e em outros espaços públicos, é ela que acaba tendo o
primeiro contato com a pessoa que porta drogas, seja para consumo pessoal ou para o tráfico. Nesse
caso, é necessário atentar para as suas atribuições no sentido de encaminhar cada caso para a autoridade
competente.
Cabe acrescentar que a Polícia Militar da Bahia instituiu o Programa Educacional de Resistência às Drogas
e à Violência (PROERD), o qual oferece atividades educacionais voltadas à prevenção ao uso de drogas e à
violência nas instituições de ensino. Conforme informações da Secretaria de Segurança Pública, no seu
site, tal programa já foi aplicado em diversas escolas de Salvador, tendo inclusive, se estendido ao
município de Feira de Santana.
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